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LAPSUUS  24 kysymystä 
 
Missä synnyit? 
 
 
Tiedätkö, mistä vanhempasi  
ovat keksineet nimesi? 
 
 
Mikä oli mieluisin leikkisi  
lapsena? 
 
 
Kerro talosta, jossa  
lapsena asuit! 
 
 
Mihin paikkoihin Sinua lapsena  
kiellettiin menemästä? 
 
 
Kuinka pitkä koulumatka  
Sinulla oli? 
 
 
Hoiditko lapsena eläimiä? 
 
 
Muistatko, mitä markalla  
tai pennillä sai kaupasta? 
 
 
Kerro lapsuuden parhaasta  
ystävästäsi! 
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Minkä ikäisenä opit uimaan? 
 
 
Kuinka lapsuuden kotiasi  
lämmitettiin? 
 
 
Vietettiinkö lapsuuden  
kodissasi syntymäpäiviä? 
 
 
Muistatko jonkin laulun,  
jonka opit lapsena? 
 
 
Mitä kirjoja muistat  
lapsuuden kodistasi? 
 
 
Miten lapsuuden kodissasi  
tai mummolassa säilytettiin  
ruuat kylminä? 
 
 
Keitä lapsuuden kodissasi  
asui? 
 
 
Minkä ikäisenä sait  
ensimmäisen kellosi?  
Kuka sen antoi? 
 
 
Kerro kouluruokailusta! 



 kysymykset    

www.vahvike.fi 

 
Mitä leivonnaisia muistat  
kotonasi leivotun? 
 
 
Mihin kotitöihin osallistuit  
lapsena? 
 

 marjojen poiminta 
 pikkusisarusten hoito 
 kasvimaan kastelu 
 kaupassa käynti 
 
 

Mitä lapsuudenkodissasi  
tehtiin jouluna? 
 
 
Milloin maistoit kahvia  
ensimmäisen kerran? 
 
 
Muistatko, kun  
ensimmäistä kertaa  
käytit puhelinta? 
 
 
Kuinka usein kävit lapsena  
kirkossa? 
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NUORUUS, TYÖIKÄ 24 kysymystä 
  
 
Muistatko ensimmäistä  
polkupyörääsi?  
Minkä ikäisenä sait sen? 
 
 
Minkä ikäisenä sait tietää,  
kuinka lapsia tehdään? 
 
 
Kerro jostakin elokuvasta,  
jota olet käynyt katsomassa. 
 
 
Miten vietit nuorena  
vapaa-aikaasi? 
 
 
Keitä iskelmätähtiä tai  
näyttelijöitä nuorena ihailit? 
 
 
Minkälaisia ohjeita sait  
kotoa pois muuttaessasi?  
 
 
Muistatko ensimmäisen  
teatterissa käyntisi?  
Kerro siitä! 
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Mitä välineitä ja aineita  
lapsuuden kodissasi  
käytettiin pyykinpesussa? 
 
 
Missä talkoissa olet ollut  
mukana? 
 
 
Oletko tehnyt 
juhannustaikoja? 
 
 
Millaisia työvaatteita  
olet käyttänyt? 
 
 
Mitä ammatteja  
vanhemmillasi oli? 
 
 
Millaisten ihmisten kanssa  
nuorena seurustelit? 
 
 
Mikä oli koulussa  
mieluisin oppiaineesi? 
 
 
Minkälaisessa talossa  
asuit 25-vuotiaana? 
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Kerro ensimmäisen oman 
kodin rakentamisesta! 
 
 
Kerro elämäsi tärkeimmän  
henkilön kohtaamisesta! 
 
 
Oletko harrastanut  
kilpaurheilua? 
 
 
Oletko maistanut  
kahvinkorviketta?  
Mistä se oli tehty? 
 
 
Kerro jokin hauska  
juhannusmuistosi! 
 
 
Miten pahoja haavoja  
lääkittiin nuoruudessasi? 
 
 
Karkasitko koskaan nuorena  
lavatansseihin? 
 
 
Ostitko, teetitkö vai teitkö  
itse vaatteesi nuorena? 
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Kerro mieluisimmasta  
työpaikastasi! 

 
 
NYKYISYYS 24 kysymystä 
 
 
Mitä ajattelet nykyisistä  
televisio-ohjelmista? 
 
 
Mitä tulee mieleesi sanoista: 

 Piippausrauta 
 Retonki 
 Heteka 

 
 

Mitä muistat isovanhemmistasi? 
 
 
Mistä nautit eniten: 

 hyvästä ruuasta 
 sylissä kehräävästä kissasta 
 hyvästä musiikista 
 lämpimästä käden puristuksesta 

 
 

Haluaisitko henkilökohtaisen  
palvelijan? 
 
 
Minkä taidon haluaisit oppia? 
 



 kysymykset    

www.vahvike.fi 

 
Mikä harrastus sopisi Sinulle  
parhaiten: 
 

 löhöily 
 skypettäminen   
 puutarhan hoito 
 postimerkkeily 

 
 
Minkä eläimen haluaisit itsellesi,  
jos saisit sille hoitajan  
kaupan päälle? 
 
 
Uskotko, että ihmisiä  
joskus tulevaisuudessa  
valmistetaan koneellisesti? 
 
 
Kumpi on ihmiselle tärkeämpi  
kuulo vai näkö? 
 
 
Uskotko, että englannin kieltä 
voi joskus oppia popsimalla  
apteekista saatavia  
Englannin alkeet -pillereitä? 
 
 
Minkä taidon haluaisit  
siirtää eteenpäin? 
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Oletko unelmoinut muista  
työpaikoista kuin missä  
olet ollut? 
 
 
Mistä työpaikastasi olet  
pitänyt eniten? 
 
 
Harrastatko säännöllistä  
liikuntaa? 
 
 
Maistuuko uni mielestäsi  
makeammalta  
aamuisin vai iltaisin?  
 
 
Minkä esineen lapsuuden  
kodistasi haluaisit  
nykyiseen kotiisi? 
 
 
Kumpaa olet tarvinnut  
elämässä enemmän:  
älykkyyttä vai huumorintajua? 
 
 
Oletko koskaan tehnyt tai  
maistanut sahtia tai pontikkaa? 
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Jos Sinun pitäisi elää viikko  
vain yhdellä ruokalajilla,  
minkä seuraavista valitsisit? 
 

 mustamakkara 
 uudet perunat ja silli 
 riisipuuro ja rusinakeitto 
 katkarapusalaatti 

 
 

Kerro jostakin itsellesi  
tärkeästä ihmisestä! 
 
 
Haluaisitko omistaa enemmän  
rahaa tai tavaraa? 
 
 
Milloin elämä on ollut  
Sinulle helpointa? 
 
 
Keneltä haluaisit postikortin? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(sopiva kortin koko on ollut 7,5cm x 10,4cm)   


